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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 
Formulace cílů práce  

a použité metody 
X      

2 
Metodika řešení a práce s daty 

a informacemi 
X      

3 
Práce s literárními a jinými 

zdroji (citace, norma) 
X      

4 
Výstavba textu a jeho logická 

provázanost 
 X     

5 
Jazyková kultura a formální 

úprava práce 
 X     

6 
Splnění cílů práce, závěry 

práce a jejich formulace 
X      

7 
Odborný přínos práce 

a její praktické využití 
X      

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení diplomové práce: 

 

Diplomová práce se zabývá poměrně opomíjeným aspektem bezpečnosti znevýhodněných 

osob. Tzv. disability studies jsou oblastí, které je v tuzemsku věnována jen nevýznamná 

pozornost. Autorka k tématu přistoupila velmi svědomitě a i přes omezené zdroje literatury 

vhodně uchopila problematiku založenou výhradně na zahraničních textech. Sama se musela 

seznámit s nekonvenčními metodami přístupu k prostorovému plánování, jako je např. 

taktický urbanismus, případě komentovat a kompilovat různé kartografické zdroje (např. 

haptické mapy). Oceňuji také její entuziasmus při poměrně náročném terénním výzkumu, 
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v němž zmapovala část prioritních tras (vytipovaného území) ve městě Uherské Hradiště. 

V této aktivitě jí výrazně pomohla vazba na město, s nímž ve spolupráci představila hodnotné 

mapové výstupy produkující nová a unikátní data o bezpečnosti průchodnosti 

prioritizovaných tras na území města. Právě kartografické výstupy vzniknuvší v prostředí 

mobilních mapovacích nástrojů představují nejhodnotnější část diplomové práce. 

Kartografické zpracování je na vysoké úrovni a to jak estetické, tak z hlediska topologické 

přesnosti. 

 

Autorka se potýkala i s nedokončenými cíli, které nebylo prostřednictvím technických 

komplikací možné realizovat (např. využití 360° kamery s GPS trace logem pro sebrání 

snímků prostoru a jejich následnou publikaci v prostředí služby Mapillary). Tato drobná 

omezení však v žádném případě nesnižují kvalitu práce a naopak představují inspiraci pro její 

další rozšíření/návazné pokračování.  

 

V těle diplomové práce se zrcadlí i nově nabyté odbornosti, které diplomantka s ohledem na 

téma práce nastudovala. Ty nejsou zcela precizní (např. rigidní respektování příslušné 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. by umožnilo identifikovat daleko větší množství bariér a přesněji 

reagovat v návrhu managementu území), ovšem překračují standardy závěrečných prací na 

FLKŘ UTB.  

 

Diplomová práce může svým obsahem výrazně přispět k diskusi problematiky bezpečného 

průchodu prostoru znevýhodněným skupinám obyvatelstva. Je škoda, že se autorka 

nevěnovala širšímu spektru znevýhodnění (např. detekci indukčních smyček pro neslyšící 

atp.). Respektuji však omezený rozsah a formát diplomové práce a nepovažuji to za chybu. 

Drobné výtky mám naopak k místy beletrističtěji pojatému textu a občasným typografickým 

prohřeškům. 

 

Kombinací intenzivní spolupráce s městem Uherské Hradiště, řešením lokálního problému, 

otevřením málo diskutovaných a v literatuře těžko ukotvených témat disability studies, 

efektivním využíváním moderních technologií a prokázáním solidních kartografických 

dovedností aspiruje autorka na ocenění za vynikající diplomovou práci regionálního 

charakteru. 

 

 

Kontrola plagiátorství: Práce není plagiátem, což je evidováno i v IS/STAG. 

 

 

Klasifikace vedoucího diplomové práce:  A - výborně 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 18. 6. 2020 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího diplomové práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


